
KILKA SŁÓW OD DYREKCJI INSTYTUTU
I PRACOWNIKÓW SEKCJI PRAWA CYWILNEGO

Nie ma przesady w stwierdzeniu, ¿e ca³a dzia³alnoœæ Sekcji Prawa Cy-
wilnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoœci zwi¹zana jest nieod³¹cznie
z osob¹ Pana Doktora Jana Brola. Zatrudniony w IWS w roku 1990 ja-
ko adiunkt, osiem lat póŸniej zast¹pi³ na stanowisku Kierownika Sekcji
Prawa Cywilnego prof. dr. hab. Marka Safjana i przez niemal dziesiêæ lat
z powodzeniem kierowa³ pracami cywilistów.

Dzia³alnoœæ Sekcji Prawa Cywilnego pod kierunkiem dr. Jana Bro-
la zaowocowa³a wieloma badaniami i analizami z zakresu prawa go-
spodarczego i cywilnego, prawa pracy oraz prawa rodzinnego. War-
to wskazaæ, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ raportów Sekcji opiera siê na
badaniach empirycznych praktyki s¹dowej, w szczególnoœci praktyki
s¹dów powszechnych. Badanie „prawa w dzia³aniu” stanowi w isto-
cie znak firmowy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoœci, który jako je-
dyna placówka naukowa w kraju realizuje tego typu przedsiêwziê-
cia badawcze. Odzwierciedla zarazem zainteresowania dr. Jana Bro-
la, który jako kierownik Sekcji Prawa Cywilnego szczególn¹ wagê
przywi¹zywa³ do praktycznej strony analizowanych zagadnieñ, real-
nego funkcjonowania badanych instytucji w praktyce s¹dowej. Mo¿-
na nawet stwierdziæ, ¿e w ten sposób ujawnia³y siê korzenie na-
szego Szefa — wieloletniego sêdziego S¹du Powiatowego w KoŸlu
i S¹du Wojewódzkiego w Opolu oraz pracownika resortu sprawiedli-
woœci.

Odrêbn¹ dziedzinê prac sekcji, zainicjowan¹ przez prof. Marka Sa-
fjana i kontynuowan¹ przez dr. Jana Brola, stanowi³y zagadnienia prawa
europejskiego. W tym kontekœcie nale¿y wymieniæ serie wydawnicze In-
stytutu: „Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie” i „Standardy
prawne Rady Europy” oraz pionierskie wówczas opracowania Insty-
tutu dotycz¹ce problematyki norm samowykonalnych w orzecznictwie
Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci oraz mienia zabu¿añskiego
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i stosunków w³asnoœciowych na Ziemiach Odzyskanych w kontekœcie
europejskiej Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych
wolnoœci. Warto równie¿ wskazaæ, ¿e pracownicy Sekcji Prawa Cywil-
nego brali udzia³ jako eksperci strony polskiej w postêpowaniach pro-
wadzonych przed Europejskim Trybuna³em Praw Cz³owieka w Stras-
burgu.

Nadzór merytoryczny i kierowanie Sekcj¹ Prawa Cywilnego nie
ogranicza³o osobistej aktywnoœci naukowej i badawczej Pana Dokto-
ra. Dowodem na to s¹ liczne opracowania autorskie oraz aktywny
udzia³ w wielu projektach badawczych realizowanych w ramach In-
stytutu Wymiaru Sprawiedliwoœci. Jedynie tytu³em przyk³adu nale¿y
w tym miejscu wymieniæ niektóre opracowania dr. Jana Brola z lat
1998–2006:

• Miêdzynarodowe aspekty upad³oœci i postêpowania upad³oœcio-
wego;

• Z problematyki miêdzynarodowych aspektów upad³oœci i przy-
sz³ego prawa insolwencyjnego;

• Depozyty s¹dowe (analiza praktyki i uwagi de lege ferenda);
• Uwagi do projektu nowego Prawa upad³oœciowego;
• Odpowiedzialnoœæ cywilna Skarbu Pañstwa za szkody wyrz¹dzo-

ne przez publiczn¹ s³u¿bê zdrowia (Wyniki badañ akt spraw s¹dowych
z 1997 r.) — wspó³autor Dorota Safjan;

• Zakaz prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz pe³nienia okre-
œlonych funkcji (art. 172 pr.up.) — w œwietle orzecznictwa s¹dów upa-
d³oœciowych — wspó³autor Anna Kucharska;

• Zwolnienie od kosztów s¹dowych w sprawach cywilnych (regula-
cje prawne, praktyka s¹dowa);

• Za³o¿enia do nowelizacji ustawy z 20 czerwca 1985 r. Prawo o ustro-
ju s¹dów powszechnych oraz propozycje zmian — dr Jan Brol, dr Jacek
Sadomski, prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, prof. dr hab. Edward Warzo-
cha;

• Zjawisko lichwy (pojêcie, zakres, instrumenty ochrony, prakty-
ka) — Konrad Buczkowski, Micha³ Wojtaszek (kierownictwo naukowe:
prof. dr hab. Marek Mozgawa — czêœæ karna, dr Jan Brol — czêœæ cy-
wilna).

Pod koniec 2007 r. doktor Jan Brol podj¹³ decyzjê o rezygnacji ze
stanowiska kierownika Sekcji Prawa Cywilnego. Musieliœmy uszanowaæ
jego decyzjê. Na szczêœcie pozostaje on nadal pracownikiem Sekcji oraz
cz³onkiem Rady Naukowej IWS.



SZANOWNY PANIE DOKTORZE. SERDECZNIE DZIÊKUJEMY ZA TE
WSZYSTKIE LATA. ¯YCZYMY DU¯O ZDROWIA I WIELU

DALSZYCH PRAC BADAWCZYCH KU PO¯YTKOWI WYMIARU
SPRAWIEDLIWOŒCI I CHWALE NASZEGO INSTYTUTU.
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Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoœci

Prof. dr hab. Andrzej Siemaszko
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JAN BROL ukoñczy³ studia prawnicze i uzyska³ stopieñ naukowy dok-
tora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Wroc³awskiego. By³ wieloletnim sêdzi¹ S¹du Powiatowego w Kêdzierzy-
nie-KoŸlu oraz S¹du Wojewódzkiego w Opolu. By³ te¿ sêdzi¹ delego-
wanym do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwoœci, gdzie pe³ni³, miêdzy
innymi, funkcjê dyrektora Departamentu Spraw Cywilnych, dyrektora
Departamentu Prawnego oraz podsekretarza stanu. Od 1990 r. jest pra-
cownikiem naukowym Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoœci, w latach
1998–2007 kierowa³ Sekcj¹ Prawa Cywilnego IWS.

Dr Jan Brol jest autorem kilkudziesiêciu publikacji prawniczych,
g³ównie z zakresu problematyki prawa cywilnego, gospodarczego, pra-
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wa pracy oraz wielu niepublikowanych analiz i opinii. Publikacje ksi¹¿-
kowe to w szczególnoœci:

• Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza za wypadki przy pracy i choroby zawo-
dowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1981,

• Spó³ki prawa handlowego, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993,
• Prawo upad³oœciowe w œwietle praktyki s¹dowej, Oficyna Naukowa, War-

szawa 1995,
• Status i ustawowe zadania bieg³ego rewidenta, Stowarzyszenie Ksiêgo-

wych w Polsce, Zarz¹d G³ówny, Centralny Oœrodek Szkolenia Za-
wodowego, Warszawa 2001,

• Umowa leasingu, Wydawnictwa Prawnicze LexisNexis, Warszawa
2002,

• Depozyty s¹dowe. Praktyka s¹dowa. Wnioski de lege ferenda, Oficyna Na-
ukowa, Warszawa 2003,

• Postêpowanie upad³oœciowe i uk³adowe (ogólna charakterystyka), Stowa-
rzyszenie Ksiêgowych w Polsce, Zarz¹d G³ówny, Centralny Oœrodek
Szkolenia Zawodowego, Warszawa (kilka wydañ),

• Prawo cywilne. Wybrane zagadnienia, Stowarzyszenie Ksiêgowych
w Polsce, Zarz¹d G³ówny, Warszawa (kilka wydañ),

• Prawo przedsiêbiorców. Podstawy prawne dzia³alnoœci gospodarczej, Stowa-
rzyszenie Ksiêgowych w Polsce, Zarz¹d G³ówny, Centralny Oœrodek
Szkolenia Zawodowego, Warszawa (kilka wydañ),

• Propedeutyka prawa, Stowarzyszenie Ksiêgowych w Polsce, Zarz¹d
G³ówny, Centralny Oœrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa (kil-
ka wydañ),

• Spó³ki handlowe i cywilne. Problematyka prawna, Stowarzyszenie Ksiê-
gowych w Polsce, Zarz¹d G³ówny, Centralny Oœrodek Szkolenia Za-
wodowego, Warszawa (kilka wydañ),

• Wybrane zagadnienia z prawa pracy. Wiadomoœci podstawowe, Stowarzy-
szenie Ksiêgowych w Polsce, Zarz¹d G³ówny, Centralny Oœrodek
Szkolenia Zawodowego, Warszawa (kilka wydañ).
Dr Jan Brol jest te¿ wspó³autorem komentarzy do Kodeksu pracy, Ko-

deksu postêpowania cywilnego, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiêbiorstw pañstwowych oraz innych ksi¹¿ek prawniczych, miê-
dzy innymi: Koszty s¹dowe w sprawach cywilnych. Raport z badañ (wspólnie
z M. Safjanem), Z problematyki miêdzynarodowych aspektów upad³oœci i przy-
sz³ego prawa insolwencyjnego, w: Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie,
t. 5: Prawo gospodarcze oraz redaktorem pracy zbiorowej pt. Niemieckie pra-
wo insolwencyjne.


